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Referat fra besigtigelsestur til Vedsø og Rødding Sø, den 5. september 2018
Mette har spurgt og fået ja fra Birgit Hartvigsen, til at træde ind i gruppen efter at
Eggert er stoppet. Birgit er tilknyttet Scleroseforeningen og har en manuel stol.
Vi glæder os til at byde Birgit velkommen i gruppen.
”God Adgang” har registreret tilgængeligheden til udvalgte bygninger og grønne
områder i kommunen. Beslutningen om registreringen er foretaget i handicaprådet
og i Byrådet. Arbejdsgruppen har derfor ikke haft indflydelse på hvilke steder der er
valgt ud. På baggrund af registreringen af parkering og stianlæg ved Vedsø og
Rødding, valgte vi at besigtige disse 2 steder for her er vurdere hvad, vi mener, der
bør gøres for at øge tilgængeligheden disse 2 steder. Begge steder er registreret til
ikke at være tilgængelige for kørestolsbrugere.
Vedsø – her var primært p-pladsforholdene vurderet til ikke at opfylde kravene til
tilgængelighed, herunder at der ikke er et skilt der angiver parkeringspladsen.
I hjørnet af p-pladsen hvor stien starter er der i dag udlagt stenmel som er tiltænkt
parkering for biler med handicapparkeringstilladelse. Pladsen er ikke skiltet.
Løsning: P-pladsen skiltes og det stenmelsbelagte område udvides.
Rødding Sø – her var det også manglende skiltning af handicappladsen der var
blevet påtalt, hvilket let kan løses med et skilt. Derudover var der en skylrende der
skal udbedres overfor Kirkegade 8, muligvis forårsaget af naboens kørsel på tværs
af stien med landbrugsmaskiner.
Det var påtalt at der manglede hvileplads på stien og vi så på muligheden for at
opstille en bænk undervejs.
Mette foreslog ny etablering af stiforløb fra madpakkehuset til
bordebænkesættene. Her er trådt en sti i græsset i forvejen, og stien vil give bedre

adgang for gangbesværede og kørestolsbrugere til området i det hele taget. Stien
rundt om p-pladsen er ofte ujævn og sumpet pga. vand.

